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RESUMO

 A competitividade faz com que as organizações invis-
tam em estratégias quando se compromete com novas respon-
sabilidades pessoais. Apresenta-se a utilização da gestão de 
competência como fator importante na retenção de talentos 
nas organizações e para acompanhar o mundo globalizado é 
necessário, que as organizações invistam de forma mais in-
tensa nos recursos para suas operações. Observou-se que há 
um constante processo de inovação nas organizações e para 
acompanhar o mundo globalizado é necessário que elas invis-
tam de forma mais intensa, nos recursos necessários, às suas 
operações. 
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1 INTRODUÇÃO

 A competitividade faz com que as organizações depen-
dam de investimento em estratégias comprometem-se com no-
vas responsabilidades pessoais; através do crescimento e de-
senvolvimento de seus colaboradores, observa-se seu modo 
de portar e pensar.
 As investigações pela sobrevivência das organizações 
mudaram os paradigmas organizacionais. Antes se fazia ne-
cessário motivar os funcionários, hoje, procura-se o seu com-
prometimento com a organização. Isso trouxe para as empre-
sas um avivar para a relevância dos ambientes positivos, em 
que os colaboradores possam achar condições melhores para 
trabalhar com melhor efi cácia, juntamente com oportunidades 
e estímulos melhores.
 Todas as organizações independentemente da sua ro-
bustez encontram difi culdades para a retenção de talentos, as 
pessoas tendem a dar valores para organizações que ofereçam 

incentivos motivacionais. Assim, os profi ssionais preferem tra-
balhar em empresas que lhes proporcionem reais e considerá-
veis condições de crescimento e satisfação na sua área. 
 Na procura de conservação da vantagem competitiva, 
as organizações mais investidas utilizam a gestão por compe-
tências, que é encarada como uma opção à metodologia tradi-
cional da gestão do desempenho.
 As organizações que fornecem várias possibilidades de 
treinamentos, planos de cargos e salários, qualidade de vida 
entre outros, sairão na frente e terão condições de atrair e reter 
talentos mais facilmente.
 Diante do contexto, este estudo bibliográfi co tem como 
objetivo, apresentar a utilização da gestão de competência, 
como fator importante, na retenção de talentos nas organiza-
ções.

2. O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS

 Há um constante processo de inovação nas organiza-
ções, sendo assim, as organizações que quiserem manter-se 
competitivas precisarão ser fl exíveis, responder rapidamente 
às mudanças de mercado e contar com o comprometimento 
dos trabalhadores (ULRICH, 2000).  
 As organizações atualmente possuem pouca cultura, 
estrutura e liderança para transformar sua inteligência coletiva 
em vantagem competitiva relevante. Há falta de objetivos co-
muns, brigas internas, políticas interdepartamentais, má orga-
nização e uma série de problemas que causam um desperdício 
na capacidade intelectual.
 Em outras épocas o relacionamento entre pessoas e 
organizações era visto como um confl ito, acreditava-se que os 
objetivos de ambas as partes eram incompatíveis, enquanto 
que a organização visava lucro, redução de custo, produtivi-
dade, efi cácia, os objetivos pessoais eram melhores salários 
e benefícios, lazer, segurança no trabalho, desenvolvimento 
pessoal e outros. 

A distinção entre as empresas tradicionais e as novas or-
ganizações são as respostas que estas têm oferecido às 
pressões das mudanças no macroambiente organizacio-
nal. Essas respostas revelam a tentativa da mudança do 
escopo: do saber como fazer para o saber por que fazer. 
Neste processo, a formação profi ssional passou do sim-
ples adestramento – treinamento para operação – para 
o desenvolvimento sistemático de habilidades reunidas 
sob o nome genérico de “competências” (ROCHA-PINTO  
et al., 2003, p. 15).
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 Para acompanhar o mundo globalizado é necessário 
que as organizações invistam de forma mais intensa nos recur-
sos necessários às suas operações, como por exemplo: aumen-
to do capital, incremento da tecnologia, atividades de apoio, 
aumento no número de pessoas, bem como a necessidade de 
se intensifi car a aplicação de seus conhecimentos, habilida-
des e destrezas, indispensáveis à manutenção e competitivida-
de do negócio. Saber investir nas pessoas, saber como criá-los, 
desenvolvê-los, produzi-los e melhorá-los.
 Assim sendo, a gestão de pessoas está se transforman-
do em uma ferramenta indispensável dentro das organizações, 
que atuava, de forma mecanicista, onde a execução da tarefa 
era centralizada no chefe e o empregado devia obediência, e 
atualmente são chamados de colaboradores que podem parti-
cipar e dar sua opinião, pois visa ao talento do ser humano.
 Segundo Chiavenato (1999), “o grande diferencial, a 
principal vantagem competitiva das empresas, decorre das 
pessoas que nelas trabalham”.
 O talento humano é um fator relevante no mercado de 
trabalho globalizado, visa resgatar o papel do ser humano na 
organização, a fi m de exercer sua função com total aptidão, 
com isso as organizações necessitam ter a visão,de que o capi-
tal humano será seu grande diferencial.
 Um dos maiores desafi os da gestão de pessoas é en-
volver, comprometer, e atrair pessoas talentosas, mantendo a 
competitividade da organização. Há uma forte tendência em-
presarial, em afi nar suas práticas de acordo com as demandas 
de mercado. A função do gestor de pessoas concentra-se no 
ajuste de suas estratégias à estratégia empresarial como um 
todo (ULRICH, 1998; DUTRA, 2002).
 Com os avanços atuais nota-se que as organizações 
não buscam apenas investimentos tecnológicos, mas também 
estão investindo em capital intelectual das pessoas.

As pessoas precisam dirigir seus esforços e talentos para 
o mesmo objetivo, mas sabe-se que é vital um maior 
desempenho dos indivíduos, e a empresa precisa con-
tar com este apoio. O ser humano requer aprendizado 
contínuo para fazer parte de uma organização e esta 
para manter-se nos padrões de exigência do mercado 
(XAVIER, apud GERALDO, 2010, p. 01).

 Todavia, as organizações possuem difi culdades na 
formulação e na implementação de estratégias, pois ambas 
passam pela capacidade intelectual, que a organização possui. 
Uma das principais difi culdades para gerir pessoas é a ava-
liação dos resultados das práticas de gestão e o retorno que 

os investimentos em gestão de pessoas, e particularmente na 
área de RH, trazem para a organização.
 Gil (2001) expõe que “gestão de pessoas é a função 
gerencial que visa à cooperação das pessoas que atuam nas 
organizações para o alcance dos objetivos tanto organizacio-
nais, quanto individuais”.
 A gestão de pessoas não pode prender-se a ações pla-
nejadas, integradas e alinhadas à estratégia da organização. 
É necessário fazer com que as pessoas sejam consideradas 
recursos estratégicos, capazes de dinamizar as organizações 
e garantir a sustentabilidade e competitividade, quando par-
ticipa da formulação e da implementação das estratégias da 
organização (MASCARENHAS; VASCONCELOS, 2004).
 A Gestão de Pessoas caracteriza-se pela participação, 
capacitação, envolvimento e desenvolvimento das pessoas, 
que compõe a organização, e tem como função humanizar as 
organizações, formar o profi ssional que a instituição deseja e 
incentivar o desenvolvimento e crescimento da organização 
como o do próprio funcionário.
 Com a fi nalidade de alcançar o patamar de excelência, 
as organizações possuem quatro maneiras de acordo com Ul-
rich (2000), das quais a gestão de pessoas pode colaborar e 
são elas, tornar-se parceiro na execução da estratégia; ser um 
especialista administrativo; um defensor dos funcionários e um 
agente de mudança. 
 Atualmente o papel do colaborador é atualmente, mais 
participativo, e possui mais autonomia para desempenhar suas 
atividades, e colabora com os gestores na tomada de decisão 
da organização.
 A gestão de pessoas atua na retenção de talentos 
quando atrai, seleciona, integra, treina, avalia o desempenho 
humano, remunera e busca proporcionar um ambiente de tra-
balho favorável à satisfação dos profi ssionais, à produtividade 
e ao comprometimento (GIRARDI, et al., 2012).  

3 GESTÃO DE COMPETÊNCIA

 As organizações, hoje observam que a formação de 
equipes e o seu desenvolvimento são fundamentais no de-
sempenho das organizações futuras, em uma perspectiva de 
mudança da cultura organizacional e de gestão de pessoas, 
porém, a preocupação em contar com indivíduos capacitados 
para o desempenho efi ciente de determinada função é uma 
preocupação das empresas.
 Um indivíduo competente é aquele capaz de avaliar e 
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agir adequadamente frente a uma determinada situação, uma 
vez que toma providências proporcionais à gravidade dos fatos 
ocorridos, ou seja, reagir de forma simétrica.
 As organizações precisam implantar estratégias que 
atraiam, desenvolvam e retenham profi ssionais em potencial, 
pois obtém, assim maiores chances de enfrentar a concorrência 
e ganhando o mercado. 
 Zarifi an (2008, p. 68), “a competência é ‘o tomar ini-
ciativa’ e ‘o assumir responsabilidade’ do indivíduo diante de 
situações profi ssionais com as quais se depara”, e demonstra 
que com a nova organização do trabalho não há mais a pres-
crição e sim a autonomia e a automobilização do indivíduo.
 A gestão por competência faz parte de um sistema 
maior de gestão organizacional. E se classifi ca como um con-
junto de ferramentas, instrumentos e processos metodológicos 
voltados para a gestão estratégica de pessoas. O processo per-
mite a defi nição e a identifi cação das competências da organi-
zação e das pessoas, detecta lacunas e direciona as ações de 
desenvolvimento (GRAMIGNA, 2007).
 Nisembaum (2000) esclarece que há duas classifi ca-
ções para as competências organizacionais:
 Básicas: representam as capacidades que a organiza-
ção precisa para trabalhar, sendo necessárias para o funcio-
namento, pois são pré-requisitos, para a administração efi caz, 
mas não são sufi cientes para atingir liderança e diferenciação 
no mercado;
 Essenciais: caracterizam-se por acrescentar valor aos 
clientes, propiciar diferenciação da concorrência e possibilitar 
expansão.  
 Sendo assim, as competências associam tanto conhe-
cimento, como habilidades; representam a base dos conheci-
mentos tácitos, conjunto de habilidades, necessários para a 
realização de ações produtivas. As competências diferenciam 
a empresa das demais e geram vantagem competitiva. Em um 
leque relacionado com empregos, a palavra competência pos-
sui diversos signifi cados (PRAHALAD, 2002). 
 Na concepção de Brandão e Guimarães (2001), a ges-
tão por competência trata-se de um processo contínuo que 
toma como referência a estratégia da empresa e direciona 
suas ações de recrutamento e seleção, treinamento, gestão de 
carreira, avaliação de desempenho e formalização de alianças 
estratégicas, entre outras, para captação e desenvolvimento 
das competências necessárias para alcançar seus objetivos, e 
promove o envolvimento de acionistas, empregados, executi-
vos, clientes e fornecedores. 

 A gestão de competências argumenta que certos recur-
sos organizacionais são condicionantes do sucesso da empresa 
com relação à concorrência. O domínio de recursos raros, va-
liosos e difíceis de serem imitados confere à organização certa 
vantagem competitiva. A gestão estratégica de recursos hu-
manos contribui para gerar vantagem competitiva sustentável 
por promover o desenvolvimento de habilidades, produzir um 
complexo de relações sociais e gerar conhecimento, ou seja, 
desenvolver competências.
 Diversas organizações têm recorrido à utilização de 
modelos de gestão de competências, e visam planejar, selecio-
nar e desenvolver as competências necessárias ao respectivo 
negócio. A gestão de competências faz parte de um sistema 
maior de gestão organizacional, tornando como referência a 
estratégia da organização e direcionando suas ações de re-
crutamento e seleção, treinamento, gestão de carreira e for-
malização de alianças estratégicas, para a captação e o de-
senvolvimento das competências necessárias para atingir seus 
objetivos (TILLES, 1997, p. 6). 

Segundo Brandão e Guimarães (2001, p.4), a gestão de 
competências é vista como um processo circular, envol-
vendo níveis da organização, desde o corporativo até o 
individual, passando pelo divisional e o grupal. Sendo 
assim, é de suma importância que a gestão de com-
petências esteja em perfeita sintonia com a estratégia 
organizacional (missão, visão de futuro e objetivos). A 
visão determina o estado futuro planejado pela organi-
zação, sua intenção estratégica, e orienta a formulação 
das políticas e diretrizes e todos os esforços em torno da 
captação e do desenvolvimento de competências. 

 Então, Dutra et al. (2008) citam que o foco no  modelo 
de competência não deve ser a remuneração e sim o desen-
volvimento profi ssional, para que não haja uma limitação das 
contribuições que o modelo pode gerar para a organização, 
além de as decisões sobre remuneração ainda envolverem ou-
tros fatores como o mercado de trabalho e a capacidade fi nan-
ceira da organização. 
 Segundo Gramigna (2007, p.25) explica que a gestão 
por competência é uma alternativa a modelos tradicionais, 
onde a remuneração está diretamente associada aos cargos 
exercidos e não às competências individuais. As premissas do 
modelo de competências são:

• Conscientização de cada tipo de negócio ne-
cessita de pessoas com perfi s específi cos;
• Crença de que cada posto de trabalho existen-
te na empresa tem características próprias e deve ser 
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ocupado por profi ssionais que apresentem determina-
do perfi l de competências; 
• Reconhecimento de que aqueles que ocupam 
funções gerenciais são responsáveis pela oferta de 
oportunidades que permitam o desenvolvimento e a 
aquisição de novas competências; 
• Percepção de que sempre haverá demanda 
para o desenvolvimento de novas competências e que 
o que hoje é essencial para a boa execução de um 
trabalho poderá agregar novas exigências amanhã.

4 RETENÇÃO DE TALENTOS

 As características apontadas como necessárias para 
um talento, por diretores de RH de empresas multinacionais, 
é o profi ssional que faz um bom trabalho, independentemente 
do tempo de experiência, apresenta resultados em curto es-
paço de tempo e é procurado pelo emprego e não o contrá-
rio, possuem análise critica das situações e procuram desafi os 
(ZWIELEWSKI; UENO, 2009).
 Entretanto, as organizações apresentam difi culdades 
para identifi car, em seus próprios quadros, profi ssionais que 
atendam a demanda de competências exigidas pelo mundo 
globalizado, provavelmente paga-se o preço da falta de inves-
timento no potencial humano, na urgência de aumentar sua 
competitividade, as organizações garimpam profi ssionais no 
mercado (GRAMIGNA, 2007).
 A atração e retenção de talentos é uma questão mun-
dial, conhecida como sociedade do conhecimento, o capital 
intelectual se destaca como o ativo mais valioso das organi-
zações. Desta forma, conquistá-los deixou de ser um anseio e 
passou a ser uma realidade dentro das organizações.
 A origem da palavra talento vem do grego (tálantos) e 
passa pelo latim (talentum) e deixou de signifi car dinheiro para 
ser aptidão natural ou habilidade adquirida, inteligência ex-
cepcional. O talento está associado a algo valioso, usado para 
denominar pessoas que se destacam por alguma habilidade 
marcante. Talentos não são gênios e nem pessoas possuidoras 
de dons especiais, são pessoas normais, dotadas das mesmas 
capacidades mentais da maioria das pessoas, porém com algo 
a mais, que é quase intangível. Essas pessoas possuem algo 
que todos podem ter: a percepção do que realmente deve ser 
feito e o senso de responsabilidade que obriga à realização de 
uma obra cada vez melhor (GRETZ, 1997).
 A retenção de talentos envolve um conjunto de ações 

voltadas ao indivíduo, processos que mantenham a satisfação 
no trabalho e promovam o desenvolvimento das pessoas, o 
conhecimento e a inovação (GIRARDI, et al., 2012).
 Segundo Mendonça (2002), apud Silva (2006), são os 
funcionários talentosos que fazem o diferencial das organiza-
ções, são os profi ssionais que possuem competências difíceis 
de serem adquiridas com importância para a estratégia das or-
ganizações, e em alguns casos, questão de sobrevivência para 
algumas organizações.
 O talento é a matéria-prima essencial na busca de cria-
ção e na implementação de soluções diferenciadas. As orga-
nizações precisam se preocupar na questão de como atrair e 
reter este talento. 
 Segundo Marras (2000), a responsabilidade de seleção 
de pessoal é de responsabilidade do sistema de administração 
de RH, que tem por fi nalidade escolher, candidatos a empregos 
recebidos pelo setor de recrutamento para o atendimento das 
necessidades internas da empresa.
 O setor de RH tem sido desafi ado para a atração e re-
tenção de talentos, tornando-se assim, um problema de nível 
estratégico da empresa, onde os gestores desse setor têm pa-
pel fundamental no tocante às políticas de gestão de pessoas, 
pois está em pauta uma discussão, que aponta que retê-los 
fi ca mais difícil que atraí-los. A atração é manifestada em cima 
de promessa de tudo que a empresa pode oferecer, a retenção 
depende do cumprimento dessas promessas, está posto no co-
tidiano e leva o colaborador a permanecer ou não na empresa 
CHIAVENATO, 2004 p,53).  
 No sentindo de atrair, desenvolver e reter o talento, 
Chiavenato (2009), cita que: “Talento, é preciso saber atrair, 
aplicar, desenvolver, recompensar, reter e monitorar esse ativo 
precioso para as organizações.”
 A parte de atração de talentos envolve: a descrição de 
competências técnicas e comportamentais necessárias, para 
preencher a demanda de talentos; a participação do setor co-
mercial da organização deverá associar o plano de marketing 
da empresa à imagem do talento; criação de um campo no site 
da empresa, onde possam ser inseridos currículos e oportuni-
dades de trabalho na fundação; network; fontes de recruta-
mento (ZWIELEWSKI; UENO, 2009).
 A seleção ou recrutamento é a parte de uma lacuna 
existente no quadro da empresa e que precisa ser preenchido 
com urgência e com a pessoa certa, para o cargo, e não é 
tão simples assim. Todo processo de recrutamento de pessoal 
tem início a partir de uma necessidade interna da organização, 
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no que tange à contratação de novos profi ssionais (MARRAS, 
2000, p.69).
 No processo de seleção não se deve somente avaliar 
competências, deve-se, procurar identifi car a personalidade e 
os valores da pessoa, para saber se combina com a cultura da 
empresa. No contexto de gerenciamento de pessoas, a respon-
sabilidade da empresa é dar o suporte mínimo necessário, para 
que os indivíduos possam usar seu talento, habilidades e co-
nhecimentos em prol de melhores resultados, ao mesmo tem-
po em que recebem o que a empresa tem de melhor a oferecer, 
contribuir para um crescimento e desenvolvimento pessoal e 
profi ssional.
 As políticas e práticas de gestão de recursos humanos 
voltadas à retenção de talentos são baseadas no recrutamen-
to e seleção, desenvolvimento de carreira, plano de cargos e 
salários, qualidade de vida, remuneração, desenvolvimento 
pessoal, do estilo de gestão e benefícios (JÚNIOR, 2010).
 Segundo Chiavenato (1999. p.161), para que o colabo-
rador se sinta motivado a trabalhar e permanecer na organiza-
ção é necessário:
 Defi nir estilos de administração que moldam a gestão 
de pessoas; as relações entre a organização e o funcionário; 
compreensão dos mecanismos para fomentar as disciplinas 
com responsabilidade; programas de assistência ao emprega-
do; convergência dos objetivos da organização com os objeti-
vos individuais dos funcionários.
 As organizações perceberam que o capital humano 
é o fator mais importante para quem busca crescimento em 
longo prazo, pois as pessoas são a única fonte de vantagem 
competitiva sustentável e que medidas precisam ser  tomadas 
para a atração e retenção destes talentos, ainda mais no mer-
cado cada vez mais globalizado, em que além das oportunida-
des nacionais, concorre-se com oportunidades internacionais 
(ZWIELEWSKI; UENO, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Observou-se que há um constante processo de inova-
ção nas organizações e para acompanhar o mundo globaliza-
do é necessário que elas invistam de forma mais intensa nos 
recursos necessários às suas operações. Assim sendo, a gestão 
de pessoas transforma-se em uma ferramenta indispensável 
dentro das organizações, e caracteriza-se pela participação, 
capacitação, envolvimento e desenvolvimento das pessoas 
que compõe a organização, tendo como função humanizar as 

organizações, formar o profi ssional que a instituição deseja e 
incentivar o desenvolvimento e crescimento da organização 
como o do próprio funcionário.
 Um indivíduo competente é aquele capaz de avaliar e 
agir adequadamente frente a uma determinada situação, que 
toma providências proporcionais à gravidade dos fatos ocorri-
dos, ou seja, reagir de forma simétrica. Então, as organizações 
precisam implantar estratégias que atraiam, desenvolvam e re-
tenham profi ssionais em potencial, tendo assim, maiores chan-
ces de enfrentar a concorrência e ganhar o mercado, porém, as 
organizações apresentam difi culdades para identifi car, em seus 
próprios quadros, profi ssionais, que atendam a demanda das 
competências exigidas pelo mundo globalizado.
 Depreende-se que a tração e retenção de talentos é 
uma questão mundial, conhecida como sociedade do conhe-
cimento, o capital intelectual destaca-se como o ativo mais 
valioso das organizações. Desta forma, conquistá-los deixou 
de ser um anseio e passou a ser uma realidade dentro das 
organizações.

RACING MANAGEMENT AS ADVANTAGE 
FOR TALENT RETENTION

ABSTRACT

 The competitiveness means that organizations rely on 
to invest in strategies committing to new personal responsibi-
lities. To introduce the use of competency management as an 
important factor in retaining talent in organizations, to follow 
the globalized world is necessary for organizations to invest 
more intensively in the resources required for its operations.
 We found that there is a constant process of innovation 
in organizations and to track globalized world it is necessary 
for them to invest more intensively in the resources required 
for its operations.

Key-words: Competency Management, Talent Retention.
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